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 اــــة سبهـــــــــــجامع

 التجارة والعلوم السياسيةالالئحة الداخلية لنظام الدراسة واالمتحانات بكلية 

 الفصل األول 

 أحكام عامـــــــة

 ( 1)املادة 

لطتجررل وال لطو  ىالالتسرررررررررررررالالئحةررلىالجررع اللطالب ررنالاميالن وااللطسالياللطكلررل و  ال ل ك سررررررررررررر   ال ة وررنال

اللطتخصصلت.طكولالد نناللط ةلط  ي سالفيالن واالالطديهلال ل سج   اللطسولسون

 ( 2)املادة 

لط غناللطوابونالهيالطغناللطد لسررررنال لطتو ولال لطة ونال لسررررتذكل ال وال طسالخج ماللسررررتخدلىالطغنالئنك ونال

الال والخصرررررررررررررد فياللطترد س ال رلطة ورنالفيالل  لداللطتتاللتس ريالة وورناللطرد لسرررررررررررررنالقرهرلال  طرسال كرل الاميال ال ال

ال ج  اللطة ون.

 ( 3)املادة 

اس نالنصررررررر اللطسررررررركنالالالخ دداللطقال  قال ال وال ج  الللجل ونالك لالاللطد لسرررررررنال لطة ونال ل ت تالل دئ

ال لال ت لنلتاللطنهلبون.

 الفصل الثاني

 نظام الدراسة واالمتحانات 

:
ً
 نظام القبول والقيد واالنتقال أوال

  (4)املادة 

عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم للدراسة  املتاحة(لإلمكانيات  )وفقاتقترح إدارة الكلية 

ويتم تحديد أعداد الطلبة لكل قسم علمي وفقا للقدرة االستيعابية واإلمكانيات   لديها،

   املجتمع.وحاجة 
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  (5)املادة 

ال لالخمي:يشترطالط ق  لالط د لسنال لطة ونالللجل وونالطكولاللط ةلط  ي سالفيالإحدىاللطتخصصلتال

الامياللطشرررررررررررر لدواللط لن ينال -الئ
ة
 والإحدىالل دل سالالاللطو مت(ال)لطقسررررررررررررلئ الخة  اللطسلطيالحلصررررررررررررال

 لملختصن. لاليولدط لال واللطش لدلتالل وترفالبهلال والن ناللالاترلفالاللط و ونالئ 

الاميال تلبوناللطد لسنالفياللخصصهال -ي
ة
الصحول

ة
 ل اغ ي.ئ الخة  ال لد ل

الامياللط سررررررررر نالل ل ينالل وت دوالط ق  لال لط -ت
ة
ة ونال ققاللطكللاللطتتالل ددجلالالئ الخة  الحلصرررررررررال

 لطو مت. مل واللطتو ولاللطولليال لط  ثال

 خة  ال دال ض ىالاميالحص طهالامياللطش لدواللط لن ينالئكثرال والس ت  .الئال -ث

ال -الج
ة
  ل ن لله. قولاللملجت االالئ الخة  ال ؤ كل

الفيالطو ورررلالإ رررل رررنالالالالال
ة
 إ لالكرررل الل تقررردىالط رررد لسرررررررررررررررنال والغ راللط و و  الق شرررررررررررررترطالقورررهالئ الخة  ال قو رررل

الط  لب ال لطكللالل و  لالالاللاتولدخن
ة
ةو نال دواللطد لسررررررنال ئ الخؤدلالنلقلتاللطد لسررررررنال لطاسرررررر ىال ققل

لالللرررل ورررلتالالالبهرررلالفيالللجرررل ورررلتال  طرررسالد  اللاملاللال ق لاررردالل ورررل  رررنال رررل  رررلالل كصررررررررررررر  الا رهرررلالفي

اللطشأ .ل   ونال االلطد طناللط و ونالبهعلال

ال كجلح.نال لال ت ل اللطت ايالال فيالن وااللألح للالامياللطسلطياللنتولمالل ت ل الل قل  ناللطشخصو

الال(6)ل لدوال

اللط سجولال ال كتي الللي الختقدى الئ  اللطة ون الفي ال لطد لسن الطالطت لق ال   طه الختل اللطعل اللطسلطي امي

الاللطتلطون:ملاللالل دواللطتتالتو والانهلاللطة ونالط ق  لال ل س كدلتالال لال ت لنلت لطد لسنال

  لطة ون.ة يالكتلبيالطالطت لقال •

 إ ل ن.ش لدوال والدال ش لدوال •

 لط ةنت.لطا لال •

 لالص ون.لست ل واللطكجلحال •

  لطس  ك.ش لدوالحسواللطس روال •

 سل.ال4×6اددالئ باالص  الش سونال قلسال •

 لطصحون.ش لدواللط ول نال •
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  لطة ون.تو دالكتلبيال لالطتزلىال لط  لب ال لطكللالل و  لالبهلال •

الا رهل. ل اللست ل والتواي اللطسلطيال لطت  واال •

 ( 7)املادة 

اللطتلطون:ختلال   لاللطساليال  ودجلال ققاللطلللتال

 ط د لسن. تش لالجع اللطللنالن وااللطساليالل تلاغ  الالنلل و  :ةاليال -الئ

 جلاللطسالياللطعخوالل  لالظا ق لالد  اللنتلل  لالفياللطد لسرررررررنال يتلالالالنلل و  :ةاليالغ رال -ي

   ط لالحسرررريالإ ةلنولتاللطة ونال  ققاللطشررررا طالل كصرررر  الا رهلالبهع اللطالب نالشرررراطالئالالال

%ال والبسررررررررررررر ررناللطسالياللطكلررل و  الل سرررررررررررررج   الفيالنل اللطوررلىال يج مالال20لتورردىالبسررررررررررررر  هلال

لطة ونال يتلال وداللطساليالاللسرررتذكل هلال والشررراطاللط سررر ناللملحددوالط ق  لال قال ال وال ج  ال

 لطتلطون: لأل سلىاللطو  ونال

 لال تصلد. سلال •

 لملحلس ن. سلال •

 لادل و. سلال •

 ال ل صل ف. سلاللطت  يلال •

  لط س يق. سلاللطتجل وال •

 ( 8)املادة 

ال لالاليإلخج مالط سلطياللالنتقللال والك ونال كلظاوال
ة
الخمي:لطة ونال  طسال ققل

ال والك وتهاللألص ون -الئ
ة
 لأدخ ون.الألس ليالا  ونالئ الئالالخة  ال لص ال

 ىال تقدخلالل س كدلتالل تض كنالط  قا لتاللطتتالد س لال   ت يلتالجع الل قا لت.تزالخ الالئ  -ي

الفياللطش لدواللط لن يناللطول  -الح
ة
ة ونالنالامياللط س نالل وت دوالط ق  لال ئ الخة  اللطسلطيالحلصال

 .لطسولسونلطتجل وال لطو  ىال

ال

 

 ( 9)املادة 
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 ولدطنال ؤجالتاللطساليالل كتق   الإطرهلالط  ثالفيالة  لتاللطساليالفيالال لطة وناللجكنال ختصرررررررررررنالالل شرررررررررررأ

ال واللررل ي اللقرردخلاللطس رريال يج مالط ة وررنالإلحررلقاللطسررلطرريال ررلطررد لسرررررررررررررررنال ققالال
ة
ئنررلالالالختجررل مالشررررررررررررر ال

الاليإلال ورلدطرنالئ طورنال  طرس
ة
القو ورل

ة
الالح  اللسرررررررررررررتك رللالإنال لتالل ورلدطرناللطنهرلبورنال الاليورداللطسرلطريال كتقال

الل س  بن.نال لتالإالالبوداللس ولل الكلقناللاال

:
ً
 نظام الدراسة واالمتحانات  ثانيا

ال( 10)املادة 

ال لطة ون:نللىال  دواللطد لسنال

نللىاللطد لسرررررررنال لطة ونالنللىاللطلصرررررررلالل غ قال قسرررررررلالإليالئ بونالسرررررررك لتالد لسرررررررونال  ل االقصررررررر   الال

 غ ق  الطةلالسرركنالد لسررونال دواللطد لسررنال لطة ونالطعحصرر لالامياللطشرر لدواللطو  وناللط ةلط  ي سالفيالال

الاللطتخصصلتاللطو  ونالث لنونالقص ل.الإحدى

ال(11)ل لدوال

ختلالل مسااللطساليالامياللأل سلىال لطتخصصلتاللطو  ونالحسياللخصصلتهلال اال الالواللالس ال

اللطتلطون: لطض ل طال

خة  الل ودلالفيالل ت سطالط  قا لتاللالسلسونالط قسلاللطعلالخاغياللطسلطياللطتخصصالئ الال •

 ق ق.قوهالنودالق لال

 لطة ون.حلنناللملجت اال ظا فال إ ةلنولتال •

 ط تخصص.طول ناللطسلطيال •

ال طس. غ ناللطسلطيالكلال لالئ كوال •

 ( 12)املادة 

 ية  اللجدخداللطقودالالامياللطسلطياللجدخدال ود الفيال دلخنالكلالالىالئ القصلالد لس تال  سياللألح للالال

الل  لداللطرد لسرررررررررررررورنالل قورد
ة
بهرلاللطسرلطريال سورداللملتورل الال رلطت  واالامياللطك   جالل وردالطرعطرسال تضررررررررررررر كرل

ال
ة
 يتلاللجرردخررداللطقورردالفيالل  لاوررداللطتتالل ررددجررلاللطة وررنالقررب لالطلالخقلاللطسررلطرريالالالط قوررد ل  لداللجرردخرردل

ال
ة
الال   ال ود ال ية  اللجدخدطس يالغ رال شا عال لالطلاللق لاللطة ونالاع  ال لالال لطتجدخداللاتبرال كقسول

اللستردلد .لطاسلالط ة ونال الالخج ماللطقودال اسلالخ ددال قال ال وال مل واللطتو ولاللطولليال يؤدلال
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 ( 13)املادة 

خج مالط سلطيالإخقلفال ود الملاللالشررررررررر اال وال دلخناللطلصرررررررررلاللطد لسررررررررر تاللأل لال والكلال اح نال  طسالال

 دواللطد لسنال يج مالملج  الطسكنال لحدوالةو نالقتروالد لستهال الالل سيال دوالإخقلفاللطقودالض والال

ال طس.إ لاللس  تالظا قهالالللجل ونال   لال   ال وداللطسلطيال ص  واللستذكلبونالطسكنالئملاىال

 ( 14)املادة 

امياللطسلطياللطكلل يالفيالن واال الحلاللطد لسرررررررناللالطتزلىال  تلبوناللملحلضرررررررالتال لطد  ساللطو  ونالال

الونال لطنهلبون. ئدل ال لالخس يال كهال وال   ثال  لن لتالكشاطالألدل اللال ت لنلتاللطكصل

 ( 15)املادة 

ختلالإنال اللال ت لنلتالللجزبوناللطت اياينالئ اللطشل ونال غ رجلالفيالكلالقصلالد لس تال لاصدالط سلطيال

اللطة ون.%ال واللطد ننالال40لطسكنال  لالبس تهالالد ننالئا للال

 ( 16)املادة 

لانرررررل رررررنالط ساليالالالئ  لقالخت ليالئسرررررررررررررترررررل الل رررررلدوالإاال النترررررلبااللال ت رررررلنرررررلتالللجزبورررررنال ا ورررررهالإارررررلدو

الطالسرررررررررتللدوال نهلالفيال واقنالئ نهاللطقصررررررررر  الفيالإنل لتهلال ا وهاللقدخلالكشررررررررر اللطكتلباال
ة
الالادل والكل ال

إنل لتاللال ت لنلتاللطنهلبونالق سررررررررررررر لالالئ  لقاللطة ونال  لال دلخناللال ت لنلتاللطنهلبونال   تالكلفالئ ل

اللطكتلبا.إالالبودالسكنال والإاال الالإدل واللطة ونال الالخج مالإلالق ليالإل

 ( 17)املادة 

 سسرررررررررر  الط ساليال دمل لاللطد  اللط لبيال   لالكل الالال ثلبي(ال)ئ لاللة  اللال ت لنلتاللطنهلبونال والد  يوال

اددالل  لداللطتتالطلالخكجحالقرهلال لاصرررررررررررردالط سلطياللطكلثحال لطد  اللط لبيالد نتهاللطةل  نالك لاليسرررررررررررر  الال

الالئملاىاليالإلط سرررررلطررررريال رررررلالنتقرررررللال والسررررررررررررركرررررنال
ة
 رررررلدل  الامياللألكثرال فيالن وااللألح للاليول الال ال   ال

الالقرهل.لطسلطياللطالسيال والإالدوالد لسنالل  لداللطتتالس قالنجلحهال

ال

الال(18)ل لدوال
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خ قالط سلطياللالنتقللال وال سلاللليالآملاال اوال لحدوالققطالةو نالقترواللطد لسنال لطة ونال  طسال ققال

الاللطتلطون:لطشا طال

  لققناللطقس   الل كتقلال كهال لطوهال كعطسال كتياللطشل  اللطو  ونال لطت سوقال اال كتيال •

  لال ت لنلت.لطد لسنال

 اليولدط ل.ا رهلالئ ال لالالئ الخت لققاللطتخصصالل كتقلاللطوهال االلطش لدواللط لن ينالل ت صل •

  كه.خة  اللطسلطيال داللنتلمالئكثرال والقص   الد لسو  الفياللطقسلالل كتقلالالئال •

اللجكنالل ولدطنال • اللطسلطيالل كتقلال كجلحالامي اللنتلمجل ئ الختلالااضالن واالل قا لتاللطتت

 إطوه. سل ق هلال اال لالخد سالفياللطقسلالل كتقلال

 ال كه. واللطقسلالل كتقلالالئ الخ  لاللطسلطيالن وااللانعل لتالل ت صلالا رهل •

الال(19)ل لدوال

 الالخ قالطهاللطتقدىالطال ت ل اللطنهلئيالاللط   ث.ال إادلدامياللطسلطياللالطتزلىال  تلبوناللملحلضالتال

الاللطد لسن  وال دوالال%(ال25)فيالئلال لدواللزيدال دوالغول هالقرهلال د  الاع الاوال

الاللآلتي: اال الحلنال

فيالل قا الال)صلا(الالخج ماللاالل ال والجع اللطشا طالأللالس يال واللألس ليال لاصدالد ننال •

 الئاال .لطعلالخزيدالغول هالامياللط س نالل شل الإطرهلال

 ل تأملا.خدمللالفيالبس ناللطغولياللط سجولال •

  ضلالن.ل سيال دواللطغوليالللج لعيالط ساليال •

الط غولي.حاىالن وجنالالإ لخ اىاللطسلطيال والدمل لاللطد  اللط لبيال •

  

 (20)املادة  

يشرررررررررررررةلال ج  اللطة ونالفيالأهلخنالكلالسررررررررررررركنالئ القصرررررررررررررلالد لسررررررررررررر تاللجكنالط سرررررررررررررو راللال ت لنلتاللطنهلبونالال

 لاشرررررررالفالا رهلالتسرررررررمىاللجكناللال ت لنلتال ل ال  ناللت ليالكلقناللأل   الل تو قنالبسررررررر راللال ت لنلتالال

اللألملصالك لالخمي: لكلو  لال اميال
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  لستال  ل.اللانل نالتس ولالئ  لق .1

 لطتصحو . ضااللأل  لىاللطساينالاميالئ  لقاللانل نال  لال .2

   صدجل.حسليال ت سطالد نلتالكلالةلطيال .3

  ل لص ط  .الإادلدال  لبلاللطكتلباال   لبلالللخايج   .4

الاللال ت لنلت. طعجكنالئ التستو  ال أاضل الجولناللطتد س ال غ رجلالفيال ضاالللجدل لال  ال  نالس رال

الال(21)ل لدوال

ال لىال اللطتد س اللطعل الجولن الاض  ال  ل ال و اللالنل لت ال لصحح اللطنهلبون اللال ت لنلت الئسل ن تود

 فيالحلطنالتوع ال ول هال عطساللة  الإدل واللطة ونالاض لالآملاالط قولىالبهع الالل قا و. تد س الل لدوال

الل   ن.

ال اللال ت لنلت النتلبا اللال ت لنلتالال ئ  لق تس ل اللجكن الئاضل  ال و الل ة  ال لالستالى الللي لانل ن

ئس  عال واللل ي الإنال اللال ت ل اللطنهلئيالطةلال لدوال والل  لدالل قا وال ل ال  نالملاللال  ادالئ صل ال

لط سخنالال تس لاللطغاض. ققالند لاللال ت لنلتاللطنهلبونال والبسخت  الامياللطك   جالل ودالط علال

د لسنال لال ت لنلتال لألملاىالألستل الل لدوالاميالئ الختلاللالحتللظاللالص وناللليال كتياللط سجولال لط

الد لسو  . أ  لقاللانل نالفياللطة ونال دوالالاللقلالاوالقص   ال

الال(22)ل لدوال

اللطتللي:خة  اللقوولاللطسلطيالامياللطك  ال

ال الل ل ين اللط س ن النللى الالط تقوول يستخدى الد نن اللطصغاىالهي اللطد نن  لطد ننالاللطصلا  توتبر

الل لبن.نناللطكبرىالهيالد ال

%(الق لالق قال50يوتبراللطسلطيالنلثحلالفيالئلال قا الد لس تالإ لالل صلالاميالبس نال ل ينالالاللقلالاوال)

الالط  لدو. واللطد نناللطنهلبونال

ال(.%50يوتبراللطسلطيال لس لالفيالئلال قا الد لس تالإ لالل صلالاميالبس نال ل يناللقلالاوال)
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ئ الإ لاللخ  الاوالاللطغولي الخ ك اللطسلطيالد ننالصلاالفيالل قا اللطد لس تالإ لالملضاالألحةلىالاق بن

اللجكنال اللقا جل المللصن الحلالت ال طس ال و ال سس  نى اللألس لي ال و الس ي الألل اللال ت ل  حض  

ال ل ال  ن.لال ت لنلتال

 ( 23)املادة 

اللأل  لقالالخ لاالامياللطسلطيالئثكل اللال ت لنلتال  ل سررررنالئا للاللطغلال  طسال لصررررس لياللطكتيالئ 

ئن زوالالاللق ررلال رردمل ط ررلاللجكررناللال ت ررلنررلتال ل ال  ررنالك ررلالالئخررناللألن زواللملح  طررنالئ الئ اللألد لتالئ 

الاللال ت لنلت.خ لاالا رهلالكلال لال والشلنهاللاملاللال كللىال

الال(24)ل لدوال

لطلص لاللطد لسوناللطستنالاللنتلمل لالالإالالاليوتبراللطسلطيال ؤجالالط  سجولالفيال شا عاللطتخاجال

ال    لال  لدل  الققط.ال

الال(25)ل لدوال

الالطآلتي:ل معالد نلتاللقوولالل شا عال ققلال

الل كل شن.%ال واللطد نناللطة ونالطعجكنالال60.الال1

الالل شاف.%ال واللطد نناللطة ونالطألستل الال30.الال2

اللملختص.%ال واللطد نناللطة ونالط قسلالال10.الال3

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال
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   (26)املادة 

الط  سيالال لدوال ي سيلقد الد نلتاللطسلطيالفيالكلال
ة
اللطتلطون:لقدخا ال ققل

ال

 ( 27)املادة 

خ سرررريالل ت سررررطاللطلصررررميال ضررررايالد ننالكلال قا الفيالاددال حدلتالجعلالل قا الثلالخج االحلصررررلالال

 الالل سررررررريالالاللطد لسررررررر ت لطضرررررررايال يقسرررررررلالاميال ج  عاللط حدلتاللطتتالد سررررررر لاللطسلطيالفياللطلصرررررررلال

 ي سرررررررررررريالل ودلالالال نهل لطتتاللبسررررررررررررحيالالضرررررررررررر نهلالل قا لتاللطتتالتغويالانهلاللطسلطيالبوع ال ق  لالئ 

اليالإللطترلكمتال ررلطسايقررنالنلسررررررررررررر ررلال االإضررررررررررررررلقررنال ج  عاللط حرردلتال اال ج  عاللطررد نررلتاللطسررررررررررررررل قررنال

اللطترلك ون.لط حدلتال لطد نلتاللطالحقنال  س نالنللاالادداللطد نلتالاميالنللاالادداللط حدلتال

 ( 28)املادة 

لطتخاجال والال توت داللطكتلبااللطنهلبونالطسرررررررررررررك لتالاللطة ون توت دالنتلبااللطلصرررررررررررررلاللطنهلبونال وال ج  الال

الللجل ون.  لال ج  ال

 ( 29)املادة 

ملاللاللطسررررررررررركناللطد لسرررررررررررونال  طسالالالخ قالط سلطياللطالسررررررررررريالة يالل النونالقو لالالالخزيدالاوال قا يو

الط شرررا طال لطضررر ل طاللطتتالل ددجلال مل واللطتو ولال لط  ثال
ة
 تشرررةلالفيالأهلخنالكلالسررركنالالالال.لطو مت ققل

د لسررررررررررونالئ القصررررررررررلالد لسرررررررررر تال  سررررررررررياللألح للاللجكناللختصال  النونالإنل لتاللطساليالل تقد   الال

 لتة  الكرلاللجكرنال والثالثرنالئاضرررررررررررررل الجولرنالالاللطتقوول  رلطتل لالاميالنترلبج لالط ترأكردال والد رنالا  ورنال

اللطتقدخااللطد ننال .الت

ال  تلمالال%ال100الإلي%الال85 والال .1

الال%ال85%الإليالل لال والال75 والال .2
ة
النودالندل

النودال%ال75%الإليالل لال والال65 والال .3

ال ق  لالال%ال65ل لال والال .4

الضوو ال%ال50%الإليالل لال والال35 والال .5

الال%ال35%الإليالل لال والال0 والال .6
ة
الضوو الندل
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ث تالال ب ضرررررررررر  اللطسلطيالل ونتالقب لالل النون لد س الط  لاللملتصررررررررررل الفيال جللالل قا ال  ضرررررررررر عال

صرررررررررررحناللدال اللطسلطيالختلالتودخلاللطك وجنال إ لالطلالخ  تالصرررررررررررحناللدالبهالقت ق اللطك وجنالل سو  الال

اللطساان. يجيالئ الخكلااللطسووال لط ثالقوهالاميال نهالالحلط ل قرهلالاميال

 ( 30)املادة 

فيالن وااللطتخصررررررصررررررلتالبودالالال)لط ةلط  ي س(ُخ ك اللطسلطياللطد ننالللجل ووناللأل ليالل تخصررررررصررررررنال

الال(10) ررل ررلدوالنجررلحررهالفيالللحررداللألدب ال والل قا لتاللطررد لسررررررررررررروررنال فيال رردوالالاللقررلالاوالل رردواللملحررددوال

سرررررررررلانالالالال(142)سرررررررررلانال واللطسرررررررررلالتاللطد لسرررررررررونال الالخزيدالاوالال(124) بوددالسرررررررررلالتالالالخقلالاوال

الط  قا لتاللطد لسرررررررونالل  مانالامياللطسرررررررك لت
ة
لطد لسرررررررونالل اققنال ل عحقال  لالالد لسرررررررونال  طسال ققل

ال(.1)

 ( 31)املادة 

اللطكرلقرعو الُخ ك الللخاياالإقرلدواللخاجال كشررررررررررررر ال رلطرد نرلتالبوردالئدل اللطاسررررررررررررر ىالل قا والط  شررررررررررررراسورلتال

 ل ددال قال ال والالالال او  يج مالطعخايج  الإالدوالللحص لالامياللاقلدوال كش اللطد نلتالألكثرال والال

 مل واللطتو ولال لط  رثاللطو متال قردل ال سررررررررررررر ىالللحصررررررررررررر لالامياللاقرلدوال كشررررررررررررر اللطرد نرلتالفيالل اوال

اللطتلطون.ل التالالي فاللأل لي

 ( 32)املادة 

ختلالإادلدالسررررجالتالمللصررررنال لاقلدلتال كشرررر فاللطد نلتالخ   القرهلالئسرررر ل ال ل  وولتال والئادجلال

 سرررررلىاللطو  ونالاللطسرررررجالتال وال ل االلط ولنلتاللط ل دوال واللأل  وال لنو لال  واللات دجلال تودالجع ال

الللخايج  . كتياللطت ثوقال للجل ونال  كتيالشؤ  الالي ل للالبسخنال نهلالإل

 ( 33)املادة 

ئ لالالاللطة ون ختلاللات لدالكشرررررررررر فاللطد نلتال واللطقسررررررررررلاللطو متاللملختصال  سررررررررررجلاللطة ونال ا ودال

اللطة ون.إقلدواللطتخاجالقتوت دال وال سجلاللطة ونال ا ودال

ال

ال

:
ً
 الفصل من الدراسة  ثالثا
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 ( 34)املادة 

اللطتلطون:خلصلاللطسلطيال ي ت تالحقهالفياللالست ال ال لطد لسنال لطة ونالفيالللحلالتال

الفيالأهلخنالئلال واللطس ت  ال -الئ
ة
 لأل طو  .إ لالحصلاللطسلطيالامياللقدخاالالىالضوو الندل

الكل ال ت سرررررررررررطاللقدخا ال -ي
ة
 إ لالالاللطولىإ لال سرررررررررررياللطسلطيالفيالسررررررررررر ت  الد لسررررررررررر ت  ال تتلطوت  الئخل

 يج مالط ساليالل توثرخوالالالاللطلصمي حصلالاميالللحداللألاميال واللانعل لتال لط س نالط كللىال

 والجع الالال(يال)ئ.فياللطسرررررررررررررك لتاللطنهرلبورنال واللطد لسرررررررررررررنال للحرلطت  الل   رررررررررررررحت  الفياللطلقال  ال

ل لدواللالسرررررررررررررت ال الفياللطد لسرررررررررررررنال لطة ونال قل لاللطقولىال دقااللطاسررررررررررررر ىاللطد لسررررررررررررروناللطةل  نالال

 لطتو ول. ل ددالجع اللطاس ىال قال ال وال مل والالط تخصص 

إ لاللنقساالاواللطد لسرنال د  السر يال شرا عال دوالسركنالد لسرونالكل  نالئ القصر   الد لسرو  الال -الخ

 .لطة ون تتلطو  ال  طسالحسياللطكللىاللطد لس تالل ت االفيال

الفيالأهلخنالئلال الإ ل -د
ة
الاللطسر ت  اللأل طو  الوئاودالل سر  هال ل صرلالامياللقدخاالالىالضروو الندل

 .لأل ليلأل بونالاللطلص لاليالقص   الد لسو  ال والئ الف

إ لالالالئاودالل سر  هال  سريالسر ت  الد لسر ت  ال تتلطوت  الئخلالكل ال ت سرطاللقدخا اللطولىالئ الإ ل -اله

 لطلصمي.حصلالاميالللحداللألاميال واللانعل لتال لط س نالط كللىال

إ لال ضررررر ىالضرررررو الل دوالل قا وال لط سررررر نالط سلطياللطعلاللملتل اللالسرررررت ال الفياللطد لسرررررنالاوالال -ال 

 يقالدقااللطاس ىاللطد لسونالط تخصص.ةاال

 يج مالط ساليالل توثرخوالفيالل الحلاللطنهلبونالئ الل لصرر ط  ال  قتضرر ىالئحةلىالجع الل لدواللط سررجولالال

الكساليال ك س   ال  طسالامياللطك  اللطعلالخصد البشأنهال ال ال وال مل واللطتو ولال لط  ثاللطو مت.

:
ً
 املخالفات التأديبية رابعا

 ( 35)املادة 

امياللطسرلطرياللالطتزلىال رأدل ال لن رللرهاللطتو و ورنالاميالئحسررررررررررررروال نرهال للحلرلظالاميالكال رنالللجرل ورنالال

ال ئ اللتلقالال
ة
النرل وورل

ة
الختلقال اال ضرررررررررررررورهال رلات رل  الةرلط رل

ة
 لطة ورنال رأ اليسررررررررررررر رسالفياللصررررررررررررراقرللرهال سررررررررررررر ةرل

لصررررررررررررراقرللرهال االلطق لن  ال لط  لب ال لطكللالل و  لالبهررلالفيال ؤسرررررررررررررسررررررررررررررلتاللطتو ولاللطوررلليال لألصررررررررررررر لالال

الل ستقاو.لجل وونال لطتقلطودالل
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 ( 36)املادة 

اليشرررررةلال خلطلنالط ق لن  ال لط  لب ال لألنل نالل و  لالبهلالالالخخضرررررااللطسلطيالط تأدخي
ة
إ لالل لكيالقوال

 لقااللملخرلطلرنال رل لةرليالقورلالالال عحقرلتهرل فيالللجرل ورنالسررررررررررررر ل الللاللطلورلالدلمل  رلالئ الفيالئلال ةرل ال وال

الألحةلىاللطتأدخيال واللل ي التسرررررررجو هال لطد لسرررررررنال حتىالم للال
ة
ال يللاللطسلطيالمللضرررررررول

ة
  ل  ال لن نل

التسجو ه.طغل الإالجع اللطصلنال تخانهالئ 

 ( 37)املادة 

اللطتلطون:خج مالط سلطيالل لةلياللملخلطللتالالال

  لطة ون.اللالاتدل الاميالئاضل الجولناللطتد س الئ اللطساليالئ اللطول     -الئ

 ط ل.لالاتدل الاميالئ  للاللطة ونالئ الل الققاللطتلبونال -ي

  لال ت لنلت.لاملاللال كللىاللطد لسنال -الج

اللطكللىاللطولىال لآلدلياللطول ن.ل لةليالئلالس  كال كلفالطألملالقالئ الخ  الال-الد

ال(38)ل لدوال

ُيودال وال خلطللتاللالاتدل الاميالئاضل الجولناللطتد س الئ اللطول    الئ اللطساليالئا للاللطشجل الئ ال

 يت ققاللالاترردل الإ لالللال صررررررررررررر  والا كوررنالالاللط هرردخررد ئ الالئ اللطقررعفلطضرررررررررررررايالئ اللاخررعل الئ اللطسرررررررررررررريال

ال لاشل و.ل نالئ ال ب ض  الل وتدىالا وهالس ل الل لكياللطلولالشللجهالئ الكت

 ( 39)املادة 

ُيودال وال خلطللتاللالاتدل الاميالئ  للاللطة ونالكلاللسررر وال الئ الإلالفالط  ودلتالئ اللألد لتاللطتلبونالال

الط ة وررنالئ الإحرردىالل الققاللطتررلبوررنالط ررلال  ررلالخجو  ررلالغ رالصررررررررررررررللحررنال
ة
ال لقاالالالطالسرررررررررررررتو ررللالك وررل

ة
ئ النزبوررل

اللملخلطلنالس ل الل تال ص  والا دخهالئ الغ رالا دخه.

ال( 40املادة )

ال: لالخمي وال خلطللتاللاملاللال كللىاللطد لسنال لال ت لنلتالالُيود

لز يااللملحا لتاللطاسررررررررر ونال  لاللطشررررررررر لدلتال لاقلدلتال لط ثلبقالسررررررررر ل الكلنتالصرررررررررلد والاوالال .ئ

 لطد لسن.لطة ونالئ الاوالغ رجلالإ لالكلنتال لتالص نال بنال لتال
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الط شررررخصررررونالالالطغ ر  لنت للاللطشررررخصررررونالسرررر ل الطت قوقال صررررعحنالط للالالئ ال .ي
ة
 سوداللنت لال

الاوالةلطيالآملاالألدل اللال ت ل ال تسرررالاللطوق بنالامياللطسلط   ال كلال والالدمل ال
ة
لالةلطيال دال

القوهال وال
ة
 لطسالي.كل الشايةل

الكلنت.جال.الإثل واللطل ض ىالئ اللطشغيال اا  نالس راللطد لسنالئ اللال ت لنلتال أخنالص  وال

الاالئ اللطكتلباللطتقوولالئ دال.اللطتأث رالامياللألسرررررررررررررللعوالئ اللطول    القو لالخخصالسررررررررررررر راللال ت لنلتالئ ال

ال لال ت لنلت.غ رجلال  لالختو قالبشؤ  اللطد لسنال

 والالاللطصررررر   ال سوتبرهال.ال  ل سرررررنالئا للاللطغلالفياللال ت لنلتالئ اللطشرررررا عالقرهلال أخنالصررررر  وال وال

  وررلاللطشرررررررررررررا عالفياللطغلالإدملررللاللطسررلطرريالإليال ررلاررناللال ت ررلنررلتالئخررنالئ  لقالئ الئد لتالئ الئن زوال

ال بدمللط لال وال  لاللجكنالال
ة
 لتالاال نال ل كهجاللطد لسررر تال  ضررر عاللال ت لنلتال لالطلالخكوال املصرررل

اللال ت لنلت.

الال ال.اللال تكرلعالاواللادال ال رلطشررررررررررررر رلدوالئ رلىاللجرل اللطت قوقالئ ال جرلط اللطترأدخريالل شرررررررررررررة رنال ق
ة
قرل

اللطالب ن.ألحةلىالجع ال

اللطوللي.مال.الئخنال خلطلنالط ق لن  ال لط  لب ال لطكللالل تو قنال لطتو ولال

 ( 41املادة )

الطألملالقال لطكللىاللطولىال لآلدلياللطول ناللألقولل
ة
ال كلقول

ة
اللآللون:الُيودالس  كل

لطواضال ط الللال اضرررررررررررررررلاللطسافاللآلملاال فيالحررلطررناللطاضرررررررررررررررلاليوررداللطسافاللآلملاالالاليئال.اللالاترردل الام

الشاي
ة
اللطلول.فيالالةل

اللطولى.يال.الملدشالللحول ال

اللطص  . أخنالص  وال والاللطتول لالقرهلجال.التولةياللملخد لتالئ الل سكالتالئ ال

الااض ل.لألشول اللطلل حنالئ الل مسو لالئ الالد.اللدل لال

لطل   ال  ل االغ رالالبقالدلمللالل ؤسررررررررررررسررررررررررررناللطتو و ونالئ الإحدىال ة نلتهلالئ الل لدل اللألميل الالالهال.

الاللطزلال ل   اللط  لب اللطرررردلمل وررررنالط ة وررررلتالشرررررررررررررا طالاللطزيكررررن ل كررررلقوررررنالطعحشررررررررررررر ررررنالئ الل  ررررلطغررررنالفيال

الللجل عي.
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الالالالال
ة
 ال.الكرلال رلال والشرررررررررررررأنرهاللاملاللال رلطشرررررررررررررافالئ الل سرررررررررررررلسال رلآلدلياللطورل رنال لألملالقالل ااورنال ققرل

اللطكلقعو.شاسولتالط  

اللملختصن. فيالن وااللألح للالإ لالشةلاللطس  كالناي نالنكلبونالل نيالامياللطة ونالإ الغالللج لتال

ال

:
ً
 العقوبات التأديبية  خامسا

 ( 42)املادة 

يول ياللطسلطيال لاخقلفالاواللطد لسررنال دوالالاللقلالاوالسرر ت  الد لسرر ت  الإ لالل لكيالئحداللألقوللال

. يلصلاللطسلطيال واللطة ونالإ لالكل الاللطالب ن  والجع الال(36)ل لدوالل كص  الا رهلالفيال
ة
الالبدل

 

 ( 43املادة )

يول ياللطسلطيال لاخقلفالاواللطد لسررررررررررررنال دوالالاللقلالاوالسرررررررررررركنالد لسررررررررررررونالإ لالل لكيالئحداللألقوللال

اللطوق بنالاكداللطو د.ال(ال لضلا 37ل لدوال)ل كص  الا رهلالفيال

 فيالن وااللألح للالالالخج مالا دواللطسررلطرريال  لصررررررررررررر ررناللطررد لسررررررررررررررنالإالالإ لالدقاال و ررناللألضرررررررررررررال اللطتتال

اللطة ون.ئحدثهلال أ  للال

 ( 44املادة )

جرع اللطالب رنالال وال(38)ل رلدوال رياللطسرلطريالاكردالل لةرل رهالاحردىاللملخرلطلرلتالل كصررررررررررررر  الا رهرلالفياليورل

ال لطوق بلتاللآللون:

سرررررررررر ت  الد لسرررررررررر ت  الكلال والالياللقلالاوالسرررررررررركنالد لسررررررررررونال الاللزيدالاماواللطد لسررررررررررنال دوالالالئ.اللط   

(ال والل لدوالل عك  وال يلصررررررررررررلاللطسلطيال واللطد لسررررررررررررنالئ اليل لكياللملخلطللتاللط ل دوالفياللطلقال  ال)

الاكدال
ة
الأهلبول

ة
اللطو د.قصال

الإ لالل لكرياللملخرلطلرلتاللملحرددوالفياللطلقال  ال)جال
ة
الئ النزبورل

ة
يال.الللحا رل ال والدمل لاللال ت رلنرلتالك ورل

الفيالل رررررلدواللطتتالل لكررررريالقرهرررررلالالن واالل رررررعك  و ال فيل رررررلدوالالد(ال وال-ال
ة
لألح للاليوتبرالل ت رررررلنرررررهال  غورررررل

اللملخلطلن.
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لأل رررلالإ لالل لكرررياللملخرررلطلرررناللط ل دال ورررلأهرررلالفيالالاميجال.الإطغرررل الن وجرررنالل ت رررل اللطسرررلطررريالفيالد  ال لحررردال

 يج مالملج  اللطتأدخيالإطغل الل ت لنهالطسرررررررررررركنالكل  نال يلصررررررررررررلالالل عك  و  والل لدوالال)جرررررررررررررررررررررررررر(لطلقاوالال

ال
ة
الأهلبول

ة
الالاكداللطو د.لطسلطيالقصال

دال.الللحا ل ال والحق قاللطسلطياللطكلل يالئ اللاخقلفالاواللطد لسرررنال دوالالاللزيدالاميالسررركنالد لسرررونال

الل عك  و.ل لدوالالم(ال و-ال لحدوالإ لالل لكيالإحدىاللملخلطللتالل كص  الا رهلالفياللطلقال  ال) 

 ( 45املادة )

 رلارناللال ت رل الللت لاللطسرلطريالإ لال نردتال البواللردا الالالاميخج مالطعجكرنالل ال  رنالئ الل شررررررررررررراق  ال

الئ الئد لتالئ الئن زوالط لالاال نال ل قا ال  ض عال
ة
اللال ت ل .طالش  ل ال أ الفيالحولملهالئ  ل ل

ك رلالخج مالط لالإملالجاللطسرلطريال وال رلارناللال ت رل الإ لالملرلط التو و رلتاللجكرناللال ت رل الئ ال ردئالفيال

.الل ت لنهال فيالن وااللألح للاليوتبراللطغل ل لةليالئا للال
ة
ال  غول

 ( 46املادة )

يول يال لط   الاواللطد لسررررنال دوالالاللقلالاوالسرررركنال الاللزيدالاميالسرررر ت  الكلالةلطيالل لكيالإحدىال

الاكرردالال(39ل ررلدوال)لألقوررللالل كصررررررررررررر  الا رهررلالفيال
ة
الاللطو د  والجررع اللطالب ررنال يلصررررررررررررررلاللطسررلطرريالأهررلبوررل

 يت نرريالاميالا وررداللطة وررنالاكرردالل لةررلياللملخررلطلررنالل كصررررررررررررر  الا رهررلالفياللطلقاوال)جرررررررررررررررررررررررررر(ال والل ررلدوال

اللطس  ك القب لس  كهال ل عخا ال وال غ نالجعلالاليال ال ليالئ االلطسلطيال طلتالنلا الإلل عك  واللستد

اللطتأدخي.ئصااللطسلطيالاميال س كهالل نياللالست ال الفيالإنال لتال

 ( 47املادة )

فياللس وقاللألحةلىاللطتأدخ ونالل كصررر  الا رهلالفيالجع اللطالب نالخ سررريالكلالقصررر   الد لسرررو  السررركنال

ال لحدو.د لسونال

 ( 48)املادة 

اللط    خترليالامياللاخقلفالاواللطد لسررررررررررنالحا ل اللطسلطيال واللطتقدىالإلياللال ت لنلتالةو نال دوال

الالال.لطوق بن الالخج مالط سلطياللالنتقللالإليالئلالك ونالئملاىالئثكل ال دوالسايل ال
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ً
 إجراءات التأديب :سادسا

 ( 49املادة )

اميالكررلال والا لال    عال خررلطلررنالط ق لن  ال لط  لب ال لألنل ررنالل و  لالبهررلالفياللطة وررلتالئ الللجررل وررنالال

الاوالجرررع ال
ة
الاواللط ل ورررنالإليال ج  اللطة ورررنالئ الاللملخرررلطلرررن ئ الخقررردىال الغرررل

ة
ال كت برررل

ة
ختضررررررررررررر واللقايال

الللجل ون.

 ( 50املادة )

الاكردالإ الغرهالاوالل لةرليالإحردىاللملخرلالالالالال
ة
طلرلتاللة و اللجكرنالط ت قوقالختو  الاميالا ورداللطة ورنالق  ل

الطعجكن.
ة
ال والثالثنالئاضل ال والجولناللطتد س الخة  الئحدجلال قا ل

 ( 51املادة )

 الالخ  سرررررياللطو ىاللطعلالاللأل ل ختلالإاالىاللطسلطيال لطت قوقال وهال  لال  اد ال و ىالكل لالاميالالالالالال

الفيالحلالتالالإاال ه للالقوهال
ة
ال.لطضا  وال لالستعجلل يج مالئ الختلاللطت قوقالق  ل

 ( 52)املادة 

ئ الاررردىالحضررررررررررررر  اللطسرررلطررريالط ت قوقالاللطت قوق خقررردىالل ة  ال رررلطت قوقاللقايا البورررداللالن هرررل ال وال

ال لطاغلال والإاال هال هالإلياللطعجكناللطتتالك لته.

 ( 53املادة )

الختلالتشررررررررررررركورلال ج  الط ترأدخريالالالالالالال
ة
إ لال رلاللن هرتاللجكرناللطت قوقالإلياللطائلال  ورل  رناللطسرلطرياللرأدخ ورل

ال لطررررد لخررررن  وال  لالللخبروالاللررررد س   يتة  ال والثالثررررنالئاضررررررررررررررررل الجولررررنالاللطة وررررن  قال ال والا ورررردال

 يائساللملج  الاللطسال ورن  اضررررررررررررر ال رلن بيالاوالل كترياللطقرلن بيال رللجرل ورنال  كرد يالاواللطال سرنال

ئ رردىالئاضررررررررررررررل الجولررناللطتررد س .ال يتلالإاال ال واللقا الإحررلطتررهالامياللملج  الل ررعك  ال ررل  اررداللطررعلالال

 الالخ  سرررررررررياللطو ىاللطعلالللالقوهالالئخلى  دوالالاللقلالاوالثالثنالخ  غيالقوهالل   لالئ ل هال  طسالملاللال

  فيالحللالادىالللحضررررررر  الخصرررررررد اللملج  ال ال  الال ونهل لااال ال وال
ة
 يتلالإاالىاللطسلطيالاوالالغول ول

ال  ج  اللطتأدخي.الاللااالنلت ةايقالط حنالال
ة
ال الالخج مال واللشتركالفياللجكناللطت قوقالئ الخة  الاض ل

 ( 54املادة )
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الاللطشرررر  د  يج مالط  ج  اللسررررتدال الاللطسلطي خصررررد ال ج  اللطتأدخيال ال  البودالسرررر لعالئ  للالالالالالالال

الك لالخج مالطهاللستدال ال وال لىال لطت قوق.

 ( 55املادة )

 سوتبرال طرررسال ايكرررنالاللطة ورررن ختلاللااال الاوال  ارررداللطت قوقالئ اللطترررأدخررريال   حرررناللااالنرررلتالفيالالالالالال

ال ه.امياللطو لال

 ( 56املادة )

 الالتودالنلقعوالإالالبوداللات لدجلال والاللألاضررل  خصررد ال ج  اللطتأدخيال ال للهال أغ  ونالئصرر لتالالالالالال

ئ لاللطقال لتاللطصررررررررلد والاواللملج  ال لطلصررررررررلالالالتودالنلقعوالإالالبوداللات لدجلال والاللطة ون  ج  الال

 ل  غالكرررلقرررنالللجرررل ورررلتال ل ورررلجرررداللطو ورررلالفيالطو ورررلال رررلطقال ال  طرررسالطعحو  طرررنالد  الالالللجرررل ورررن  ج  ال

التسجولاللطسلطيالل لص لالفيالئلال نهل.

 ( 57املادة )

 ل دعالبسرررررررررررررخرنالثرلنورنال رل   اللطشرررررررررررررخ ررررررررررررر تالالال رلطة ورن يو وال ال ال ج  اللطترأدخريال   حرناللااالنرلتال

الط سلطي.

 ( 58املادة )

لكقضررررررررررر تاللطدا ىاللطتأدخ ونال  قلواللطسلطيالئ اللبسرررررررررررحل هال واللطة ونال الالخؤثااللنقضرررررررررررل اللطدا ىالالالالالال

اللطتأدخ ونالئ الللحكلالقرهلالامياللطدا ىالللجكلبونالئ الل دنوناللطكلشلنالاواللط ل ون.

ال

 ( 59املادة )

 الالالتوتبرال ال لتاللملجلط اللطتأدخ وناللطتتاللصرررررررررررررد الة قلالألحةلىالجع اللطالب نالأهلبونالبوداللات لدجل

الخج ماللالاترلضالا رهلالإالال لطسووالقرهلالئ لىاللملحك ناللملختصن.

 الفصل الثالث

 أحكام نهائية
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 ( 60املادة )

توتبرالجع اللطالب نالنز لالالالختجزئالاوالالب ناللكلولاللطتو ولاللطولليالل اققنال قال اللطعجكناللطشو ونالال

ال
ة
ال.(ى2010 . ال)ال1378(الطسكنال501  لال)اللطول نالسل قل

ال

ال

ال

ال

 

 


